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Tiivistelmä

 Avotoimistoissa keskittymiskykyä haittaavia puheääniä voidaan vä-
hentää pienentämällä puheen erottuvuutta muista taustaäänistä. Tähän sovel-
tuvia keinoja ovat puheäänen vaimentaminen tilassa, suoran puheäänen kat-
kaiseminen sermeillä ja sopivan peiteäänen käyttö. RIL 243-3-2008 suunnit-
teluohjeessa esitetään akustiset luokat A-D avotoimiston ääniympäristölle ja
ohjearvot niitä kuvaaville mittaluvuille: leviämisvaimennusaste, D2,S ja häi-
ritsevyysetäisyys, rD. Luokka A edustaa parasta mahdollista äänenvaimen-
nusta ja sopivaa peiteäänitasoa. Suuri osa suomalaisista avotoimistoista lu-

keutuu edelleen luokkiin C ja D eikä niissä olla tyytyväisiä akustisiin olosuh-
teisiin. Tavoitteena oli laatia yksinkertainen menetelmä puheen leviämis-

vaimennuksen ja häiritsevyysetäisyyden ennustamiseen. D2,S ja rD määritet-
tiin ISO 3382-3 standardin mukaan. Avotoimistojen akustiset olosuhteet oli-
vat hyvin erilaisia, koska katon ja seinien absorptio, sermien korkeus ja ab-
sorptio sekä peiteäänitaso vaihtelivat. Avotoimistoista koottujen tietojen pe-
rusteella ennustettiin D2,S ja rD tässä esitetyllä yksinkertaisella menetelmällä.
Useimmissa tavallisissa avotoimistotiloissa saavutettiin kohtuullinen ennus-
tetarkkuus: D2,S:lle ±1.5 dB ja rD:lle ±3 m. Menetelmä on huomattavasti yk-
sinkertaisempi kuin huoneakustiikan mallinnusohjelmat, koska kaikki las-
kentaan tarvittavat arvot voidaan arvioida tilan pohjakuvan, kalustesuunni-

telman ja materiaalitietojen perusteella. Yksityiskohtaiset tulokset on julkais-
tu Applied Acoustics –lehdessä 2013. Laskentamalli on vapaasti käytettävis-

sä www-sivulla: www.tt.fi/avotoimistoakustiikka.

1  JOHDANTO

Viime vuosina on laajoissa tutkimushankkeissa kehitetty uusi menetelmä avotoimistojen
huoneakustiikan mittaamiseen [1,2]. Tulokset esitetään mittalukuina, joilla pyritään ku-
vaamaan ihmisten kokemusta tilan akustiikan laadusta. Mittaluvuille on laadittu tavoi-
tearvot ja akustisten olosuhteiden luokittelu [3,4,5]. Uusimmat avotoimistojen suunnitte-
luohjeet perustuvat näihin luokkiin.
Tässä esitetään yksinkertainen malli, jolla voidaan ennustaa uuden menetelmän mukaiset
mittaluvut. Malli helpottaa avotoimiston huoneakustiikan arvioimista jo suunnitteluvai-
heessa.
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2  MATERIAALIT JA MENETELMÄT

Malli perustuu mittaustuloksiin avotoimistoissa 1-16, jotka edustavat erilaisia avotoimis-
toissa esiintyviä akustisia olosuhteita [1]. Lisäksi avotoimistoissa A-J tehtiin huoneakus-
tiset mittaukset mallin ennustetarkkuuden arvioimiseksi [2]. Kaikissa 26 kohteessa kerät-
tiin muuttujatiedot tilan pituudesta, L, leveydestä, W, ja korkeudesta, H, sekä ser-
mien/kalusteiden korkeudesta, h, katon absorptiosuhteesta, αc, ja näennäisestä kalusteiden
absorptiosuhteesta, αf, jossa otettiin huomioon kalusteiden lisäksi mittauslinjan lähellä
olevien pystypintojen ja lattian absorptio. Taulukossa 1 esitetään muuttujien vaihteluvälit
tutkituissa toimistoissa. Muuttujien arvot vaihtelivat toimistojen välillä erittäin paljon,
mikä parantaa aineiston luotettavuutta.

Avotoimistoissa mitattiin laajakaistaisen kohinaäänen vaimenemista mittauslinjalla eri
etäisyyksillä sijaitsevissa työpisteissä. Äänenpainetaso mitattiin oktaavikaistoilla 125-
8000 Hz. Puheen A-taajuuspainotettu äänenpainetaso 4 m etäisyydellä puhujasta, LA,S,4m,
ja leviämisvaimennusaste, D2,S, määritettiin ISO 3382-3 standardin [5] mukaisesti.

Taulukko 1. Muuttujien vaihteluväli tutkituissa avotoimistoissa.

Muuttujat Toimistot 1-16 Toimistot A-J
L  [m] 16 … 70 16 … 69
W  [m] 4 … 45 6 … 29
H  [m] 2.5 … 5.9 2.6 … 5.1
h  [m] 0 … 2.2 1.2 … 1.7
a c 0.1 … 0.8 0.3 … 0.9
a f 0.1 … 0.6 0.3 … 0.6

Samoissa työpisteissä määritettiin puheensiirtoindeksi, STI, käyttäen puheen äänenpaine-
tasoa ja keskimääräistä LVIS-laitteiden tuottamaa peiteäänen äänenpainetasoa sekä mitat-
tuja modulaatiosiirtofunktioita [5]. Puheensiirtoindeksin ennustemenetelmässä [2] huo-
mioitiin puheen ja peiteäänen äänenpainetasot sekä varhainen jälkikaiunta-aika, TE. Las-
kennassa käytettiin oktaavikaistojen 125-8000 Hz arvoja, mikä monimutkaisti laskentaa
ja lisäsi tulosten epävarmuutta, koska puheen spektrimuodon oletettiin säilyvän samanlai-
sena (ISO 3382-3 standardin puhespektri) etäisyydestä riippumatta ja peiteäänen spektrin
oletettiin olevan vakiomuotoa -5 dB/oktaavi. Myös TE oletettiin vakioksi koko tilassa.

Häiritsevyysetäisyys, rD, määritettiin etäisyytenä puhujasta, jossa STI laskee alle arvon
0.50. Tämä määritelmä perustuu Hongiston [6] esittämään malliin häiritsevän puheen
erotettavuuden (STI) vaikutuksesta työtehtäväsuoriutumiseen.

3  TULOKSET

Mittaustuloksiin perustuva malli puheen leviämisvaimennusasteelle on:

fcH
L

H
hD aa 7.1416.08S2, +++= . (1)

Vastaavasti malli puheen A-taajuuspainotetulle äänenpainetasolle 4 metrin etäisyydellä
puhujasta on:
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fcWhLL aa 8.06.41.03S,1mA,S,4mA, ----= , (2)

jossa puheen A-taajuuspainotettu äänenpainetaso 1 m etäisyydellä on LA,S,1m. ISO 3382-3
standardin mukaan normaalilla puheella LA,S,1m=57.4 dB, mutta tapauskohtaisesti on
mahdollista valita suurempi tai pienempi puheäänenvoimakkuus.

Yhtälöiden (1) ja (2) avulla voidaan ennustaa puheen A-taajuuspainotettu äänenpainetaso
mittauslinjalla millä tahansa etäisyydellä puhujasta seuraavasti:

[ ])4lg()lg(3.3)( S2,S,4mA,SA, --= rDLrL , (3)

Puheensiirtoindeksin laskenta ja häiritsevyysetäisyyden määrittäminen on kuvattu yksi-
tyiskohtaisesti viitteessä [2], joten sitä ei esitetä tässä.

Taulukon 1 toimistoissa mitatut ja ennustetut mittaluvut D2,S, LA,S,4m ja rD esitetään Ku-
vassa 1. Mittalukujen ennustevirheiden keskiarvot ja -hajonnat esitetään Taulukossa 2.
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Kuva 1. Toimistoissa 1-16 ja A-J mitatut (musta) ja ennustetut (valkoinen) mittaluvut
D2,S, LA,S,4m ja rD.
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Taulukko 2. Mittalukujen ennustevirheen keskiarvot ja keskihajonnat toimistoissa 1-16 ja
A-J.

Toimistot D 2,S L A,S,4m r D

[dB] [dB] [m]

1-16 keskiarvo 0.2 0.1 -1.1
k.hajonta 1.5 2.2 3.6

A-J keskiarvo -0.1 1.0 0.0
k.hajonta 1.0 2.8 2.2

Mallinnusmenetelmä on helposti sovellettavissa useimmissa avotoimistoissa. Ennuste-
tarkkuus on kohtuullinen käytännön akustiikkasuunnittelua ajatellen.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Avotoimistojen akustiikan mittaamiseen on saatu valmiiksi kansainvälinen standardoitu
menetelmä. Mittausmenetelmän rinnalle on kehitetty helppo ja yksinkertainen mallin-
nusmenetelmä (www.ttl.fi/avotoimistoakustiikka), joka soveltuu pikaiseen avotoimisto-
jen akustiikan arviointiin erilaisissa suunnittelutilanteissa.
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